Hybrid Exhibition
Fillip studios x Anne Pieterse

Hoe kan een digitale ‘laag’ de fysieke
ervaring verrijken, en andersom?
Kunnen we op die manier nieuwe
mogelijkheden creëren om een
expositie bij te wonen, zelfs als je die
niet fysiek kan bezoeken?
Fillip Studios en Anne Pieterse
presenteren Hybrid Exhibition: een
nieuwe, innovatieve manier van
exposeren.

Inleiding
Door de pandemie is er in de afgelopen twee jaar volop
geëxperimenteerd met digitale middelen om elkaar te
ontmoeten en artistieke werken te presenteren. We
hebben in deze tijd veel geleerd over wat er in de
digitale wereld wel en niet werkt — moderne
communicatiemiddelen bieden veel kansen voor een
groter bereik en meer inclusie, maar uiteindelijk snakt
ieder mens naar een meer persoonlijke en fysieke
ervaring.
Een volledig fysieke expositie sluit een grote groep
mensen uit die (door wat voor omstandigheden dan
ook) niet aanwezig kan zijn. Een enkel digitale
presentatie mist echter de tactiliteit en het
persoonlijke en sociale aspect van een expositie. Maar
wat als je de voordelen van offline en online
combineert? Wat als je gebruik maakt van die ‘digitale
kansen’ om het publieksbereik en de inclusie te
vergroten, zonder (veel) in te leveren op de fysieke
ervaring van een expositie?
Dat is wat Fillip Studios en Anne Pieterse hebben
onderzocht. In dit document presenteren we drie
uitwerkingen van ﬁctieve exposities, waarbij we het
persoonlijke van post combineren met de magie van
augmented reality en het gemak van een videogesprek.
De stijl van het drukwerk en de digitale laag reﬂecteert
telkens die van de oorspronkelijke, fysieke expositie.
En door gebruik te maken van een plattegrond, krijg je
als digitale bezoeker een idee van de plaatsing in de
ruimte.
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Je ontvangt per post een
poster-uitnodiging, met aan één kant een
esthetische afbeelding en aan de andere
kant een plattegrond van de
expositieruimte.
Door middel van een app projecteer je een
Augmented Reality-laag van de
geëxposeerde kunstwerken over de
plattegrond.
Een link geeft je toegang tot een live
video-rondleiding tijdens de opening.
Als aandenken aan de expositie hang je de
poster aan je muur.

In de volgende pagina’s gaan we dieper in op de eerste
drie onderdelen van het concept.
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Experience
Fysieke uitnodiging
Een uitnodiging wordt per post naar mensen gestuurd
die wel zouden wíllen, maar niet kúnnen komen. De
uitnodiging bevat een plattegrond van de expositie en is
daarnaast aantrekkelijk om in huis op te hangen.
Door middel van een smartphone-app kan de
ontvanger al vóór de opening op onderzoek uit door de
expositie: een AR-laag over de plattegrond geeft als het
ware een sneak peek van de kunstwerken.
Via een link krijgt de digitale bezoeker toegang tot een
live video-rondleiding en een presentatie van het werk
door de kunstenaars, de curator of een presentator. Dit
kan plaatsvinden tijdens de opening van de fysieke
expositie, zodat zowel het digitale als fysieke publiek
zich betrokken voelt.
De poster kan ook apart verkocht worden in de
museumshop en dient dan tevens als interactieve
catalogus.

Een expositie in
Experience

augmented reality

We maken gebruik van de bestaande app Artivive,
die speciaal ontwikkeld is voor het creëren van een
augmented reality-laag over een fysiek kunstwerk.
Wanneer je als digitale bezoeker de
poster-uitnodiging uitvouwt en met Artivive over
de plattegrond beweegt, verschijnt er een extra
laag. Dit kan een 2D pop-up zijn, maar ook een
3D-object of een ﬁlmpje.
Meer informatie over de app: www.artivive.com

Rondleiding tijdens de
Experience

opening door de curator
Op de uitnodiging staat een link die de digitale
bezoeker direct toegang geeft tot een live
video-rondleiding, die bij voorkeur tijdens de
opening plaatsvindt — dit schept een connectie
tussen het digitale en fysieke publiek. De rondleiding
wordt gegeven door de curator, presentator en/of
exposant(en), waarbij dieper wordt ingegaan op de
geëxposeerde werken en er direct vragen gesteld
kunnen worden aan bijvoorbeeld de kunstenaar
(eventueel via een chatfunctie).
Door de uitnodiging met plattegrond en AR-laag
hebben digitale bezoekers al een gevoel van de
ruimte en van welke objecten waar staan. Dit maakt
een digitale rondleiding begrijpelijker én geeft de
bezoeker meer inzicht om gericht vragen te kunnen
stellen.

Drie voorbeeld-concepten
Experience
uitgewerkt

Op de volgende pagina’s hebben wij voor drie ﬁctieve
exposities een poster-uitnodiging met plattegrond
en Augmented Reality-ervaring uitgewerkt.
Voor de ontwerpen van zowel poster als AR-laag
hebben we gewerkt vanuit diverse expositiesituaties
en onszelf daarbij de vraag gesteld: hoe kan de
fysieke expositie zo inzichtelijk, maar ook zo ‘cool’
mogelijk worden vertaald naar een interactieve
thuis-ervaring? Hoe zorgen we ervoor dat het
verhaal wordt verteld? En natuurlijk: is de voorkant
tof genoeg om aan de muur te hangen?

Voorbeeld uitnodiging #1
Experience

Visual voorkant

Print zonder AR

Print met AR

Voorbeeld uitnodiging #2
Experience

Visual voorkant

Print zonder AR

Print met AR

Voorbeeld uitnodiging #3
Experience

Visual voorkant

Print zonder AR

Print met AR

Over de makers
Experience
Hybrid Exhibition is een project van Fillip Studios en Anne Pieterse en is tot stand
gekomen in het kader van ‘Bouwen aan Talent’, een programma van het
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Bouwen aan Talent koppelt jonge
ontwerpers aan gevestigde designbureaus om in een gelijkwaardige
samenwerking aan een project te werken.
Fillip Studios is een kunst- en ontwerpstudio met de missie om door middel van
verwondering impact te creëren. De studio is opgericht door Roos Meerman en
Tom Kortbeek en ontwikkelt artistieke concepten en ontwerpend onderzoek. De
studio gebruikt hun innovatieve creativiteit om verwondering om te zetten in
impact. Want alle vooruitgang begint met verwondering.
www.ﬁllipstudios.com
Anne Pieterse is een ontwerper die met haar werk mensen wil verbinden. Ze wil
een brug slaan tussen mensen en kennis door het visueel maken van abstracte
ideeën. In 2021 is ze afgestudeerd aan ArtEZ Product Design met het project
MuMo, een educatieve toolkit voor anderen om te leren door middel van tactiele
objecten. www.annepieter.se
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor vormgeving,
architectuur, digitale cultuur en de cross-overs daartussen. Als een van de zes
Nederlandse rijkscultuurfondsen ﬁnancieren we bijzondere en vernieuwende
projecten, onderzoek en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele
instellingen in de creatieve industrie.
www.stimuleringsfonds.nl

